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С ВЕ  ДО  Ч А Н  С Т ВА

ЂОР ЂЕ НЕ ШИЋ

ИС ПОД ЗМА ЈЕ ВИХ КРИ ЛА 

Кад по гле дам уна зад, оно што ви дим је су ма тра и зам Цр њан-
ског и ви зи ја да је све са свим у ве зи и да ко ме ди јант слу чај ре жи ра 
сво је пред ста ве с да ле ко се жним ци ље ви ма. У вре мен ској вер ти ка-
ли то из гле да ова ко: у на шим па ор ским ку ћа ма, во вре мја оно, осим 
Све тог пи сма и по не ке пје сма ри це, ни је би ло књи га. Што се зна ло, 
зна ло се на и зуст, а то је де се так еп ских пје са ма и по ко ја лир ска. И 
оба ве зно не ко ли ко Зма је вих, дјеч јих: „Ма ли ко ња ник”, „Ма те ри на 
ма за”, „Па чи ја шко ла” и „Ци га нин хва ли сво га ко ња”, нај ви ше због 
оног за ви чај ног сти ха „Јед ном сам се из Ер ду та вра ћо с пу та”.

Он да је, по чет ком се дам де се тих, сти гла се ри ја Не вен, у ре жи-
ји не за бо рав ног Ти мо ти ја Џо на Бај фор да, ко ја ће Зма ја при бли жи-
ти они ма ко ји су по не што у дје тињ ству пре ско чи ли и они ма ко ји 
оста ју дје ца и кад по ра сту.

Кад мла дић, же љан да ис ку си бо ем ски жи вот, кре не у ка фа-
не, до че ка ће га Зма је ве ана кре онт ске пје сме или, ка ко Скер лић 
ка же, ал ко хол ни сти хо ви. Ка сни је, на сту ди ја ма, кад се бу де па жљи-
ви је во ди ла бри га о зна ко ви ма по ред пу та у за ви ча ју, са зна ћу да 
је пе штан ски ку пец Јо сиф Ми ло вук, из не да ле ке ми Тр пи ње, је дан 
од осни ва ча нај ста ри је срп ске кул тур не и на уч не уста но ве.

Не ко ли ко де це ни ја ка сни је, по слу жбе ној ду жно сти, во ди ћу 
бри гу да ли ша је ви и ма хо ви на не пре кри ју са свим сти хо ве епи та-
фа ко је је Змај ис пје вао Ми ла ну Ми лан ко ви ћу, ра но пре ми ну лом 
Ми лу ти но вом оцу, сти хо ве укле са не у спо ме ник на даљ ском пра-
во слав ном гро бљу:

Стан’ пут ни че, стан’ чо ве че
Да му ду ши даш
Је дан оче наш...
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И, као до каз да пје ва ју ћи дру ги ма и о дру ги ма, ка жеш по не-
што и о се би:

Ко је мно гим био мно го,
За род де ло све што ј’ мо го,
То за слу жу је.

У скла ду с мо ра лом ли ша ва ња и од ри ца ња, Змај је, кад је 
сма трао нео п ход ним, жр тво вао свој та ле нат у по ли тич ким бор-
ба ма за бо љу по зи ци ју свог на ро да. Же сто ки бо рац за ма њин ска 
пра ва пре чан ских Ср ба у Угар ској на кон на год бе, знао је од свог 
са ти рич ног пе ра да са тво ри мач ко јим је шти тио сво ја по ли тич ка 
опре дје ље ња. Змај је сво је вре ме но ишао у хр ват ски Са бор да би 
за го ва рао иде ју сло ге и ти је сне са рад ње Ср ба и Хр ва та. Сум њам да 
би та при ча та мо да нас би ла до бро до шла, у ври је ме кад Зма је ви 
су на род ни ци из стра ха ми је ња ју име на, кад се че ки ћем на ср ће на 
њи хо во пи смо а тра го ви по сто ја ња си сте мат ски се бри шу. 

Ето, да кле, не у мр лог Зма ја, ви ше од ви је ка на кон фи зич ког 
од ла ска, уви јек уз нас. Од оних пр вих сри ца них сло го ва ко је ће 
при гр ли ти да да и сти и за ум ни Кру чо них до епи та фа кроз ко је се 
про го ва ра и с оно га сви је та. 

Змај је је дан од оних ко ји су уче ство ва ли у кап ти ра њу из во ра 
срп ског књи жев ног је зи ка кад је тре ба ло ту жи ву во ду усмје ри ти 
пре ма жед ним усти ма. Тој гра ђе ви ни он је дао и те мељ и ви ди ко-
вац. Био је сви рач на свим лир ским жи ца ма, у мно го че му пр ви, 
у по не чем не над ма шан и не над ма шен. Ни је био пр ви наш ства ра-
лац књи жев но сти за дје цу, али је пр ви из гра дио си стем, отво рио 
не пре гле дан ре ги стар те ма и мо ти ва и ан ти ци пи рао да љи раз вој 
овог књи жев ног жан ра. Ко ли ка је Зма је ва ве ли чи на на том по љу 
свје до чи чи ње ни ца да ће тек три де се так го ди на по сли је ње го ве 
смр ти над ре а ли сти до ни је ти но ве по ет ске обра сце ове ли те ра ту-
ре. Де се так Зма је вих пје са ма за дје цу жи ве упи са не у на род ну 
по ет ску ма три цу на на чин о ко јем са ња сва ко ко се ла ћа пе ра.

Не ма ње зна ча јан је ње гов лир ски ре ги стар, за њи ха не ам пли-
ту де, од пан те и стич ког ус хи ће ња до тра гич не ви зи је жи во та и спи-
ри ту ал ног по ми ре ња са сви је том. Пје сник кул та по ро ди це, из ди-
гао је свој лич ни удес у уни вер зал не по ет ске сфе ре, гдје ђу ли ћи 
за у ви јек ми ри шу. Ме та фо ра гро бља и мо тив све тлих гро бо ва, као 
из во ра жи во та ко ји је вје чан у свом не ста ја њу и као дио ко смич ке 
са ге о ра ђа њу и уми ра њу, јед на је од нај сна жни јих у срп ској по е зи ји.

Мор ске стру је вре ме на те ку све бр же. Чо вјек пло ви по по вр-
ши ни и ри јет ко раз ми шља о оном ис под и иза се бе. Бље шта ви ло 
сун ца и во де за сље пљу ју га, али он ју ри на при јед у не по зна то. 



523

По е зи ја је ор феј ско окре та ње у вре ме ну и про сто ру. Она по ку ша-
ва да уве же про шло са са да шњим и бу ду ћим, да на по вр ши ну 
из ву че бла го из ду би на. У тој тр ци по е зи ја ко ја не ко мун ци ра са 
сво јим вре ме ном гу би чи та о це, не ра зу ми је ва ње по при ма оп ште 
раз мје ре. 

И ту би Змај имао шта да ка же:

Пе сма мо ра би ти све та,
Би ти чи ста,
Баш ко зве зда у ви си ни
Што се бли ста.
Мо ра би ти бо го да на,
Пле ме ни та,
Мо ра би ти оба сја на,
Исти ни та.
Мо ра те ћи из ду би не
Ср ца здра ва –
Та ква пе сма све осва ја,
По ко ра ва.

Та ку пе сму га ји, не гуј,
Док те тра је!
Не скр нав’ је ла жном ду шом,
– Све ти ња је!

Сви ми, ко ји жи ви мо у илу зи ји да смо за ја ха ли Пе га за, учи-
ли смо се тој вје шти ни на Зма је вом ко њи ћу од сто ли це.

Књи гу Бо ље је би ти у ма њи ни за јед нич ки су об ја ви ли Срп ска 
књи жев на за дру га, нај ста ри ја из да вач ка ку ћа на Бал ка ну, и Срп ско 
кул тур но дру штво „Про свје та” из За гре ба, ко је чу ва жар срп ске 
кул ту ре у Хр ват ској. Уз за хвал ност из да ва чи ма, из ра жа вам бла го-
дар ност Ма ти ци срп ској и жи ри ју Зма је ве на гра де ко ји су ме по-
ча сти ли овим ви со ким при зна њем.*

* Реч при ли ком при ма ња Зма је ве на гра де, на Све ча ној сед ни ци Ма ти це 
срп ске, у Но вом Са ду, 16. фе бру а ра 2016. го ди не.




